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1 ВСТУП 

До системного належить та область програмування,  що пов'язана з 

керуванням апаратними складовими комп'ютерних систем й організацією 

функціонування їхніх програмних засобів. Відмінність системного 

програмування від прикладного – це  машинна  залежність  першого, тому що 

системні програми тісно пов'язані з архітектурою комп'ютера, для якого вони 

створені.  До завдань системного програмування належить розробка: 

1. BIOS (Base Input Output System). 

2. Операційних систем. 

3. Драйверів. 

4. Засобів віртуалізації апаратних і програмних середовищ. 

5. Засобів розробки програм: трансляторів, лінкерів, компіляторів, 

інтерпретаторів, налагоджувачів, дизасемблерів, завантажників. 

6. Програм обслуговування й діагностики апаратної частини. 

7. Систем захисту від несанкціонованого доступу і шкідливих програм.  

Кожний з перерахованих вище пунктів є самостійним напрямком в 

області розробки системного програмного забезпечення й може бути 

предметом розгляду окремого багатогодинного курсу. Безумовно, деякі з цих 

напрямків є взаємозалежними. 

1.1 Структура курсу 

Курс «Системне програмування» читається в четвертому і п'ятому 

семестрах. Розподіл годин четвертого семестру наведено у наступній таблиці 

 

Аудиторні заняття Усього 

годин 

Усього 

годин Лекції Лабораторні 

роботи 

Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

Форма 

звітності 

108 64 36 28 0 44 залік 
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1.2 Призначення курсу 

Курс «Системне програмування» позиціонується як базовий для 

наступного вивчення курсів «Архітектура комп'ютерів», «Системне програмне 

забезпечення» і «Периферійні пристрої», які в свою чергу забезпечують 

вивчення інших дисциплін, таких як «Основи захисту інформації», «Захист 

інформації в комп'ютерних мережах» та інших. 

Мета й основні завдання курсу – вивчення основ організації 

обчислювальних процесів у комп'ютерах на апаратному рівні, вивчення 

принципів, покладених в основу функціонування програмних засобів 

комп'ютерів, знайомство із засобами розробки й придбання практичних 

навичок розробки елементів системних програм.  

В курсі переважно розглядаються питання розробки програмних модулів 

для ОС Microsoft Windows NT з використанням Microsoft Macro Assembler та 

організації їх взаємодії з програмними модулями розробленими з 

використанням Microsoft Visual C++. 

1.3 Засоби розробки 

Основу використовуваних при вивченні курсу засобів розробки, тобто 

програм, які дозволяють створювати інші програми, складають: 

1. Пакети асемблерів, побудовані на основі MASM32 

(http://www.masm32.com) і Microsoft Macro Assembler зі складу пакету 

для розробки драйверів Windows Driver Kits 

(http://www.microsoft.com/whdc/Devtools/wdk/default.mspx). 

2. Налагоджувач OllyDbg (http://www.ollydbg.de/) та/або засоби 

налагодження зі складу Debugging Tools for Windows 

(http://www.microsoft.com/whdc/DevTools/Debugging/default.mspx) або 

Windows Driver Kits. 

3. Інтегроване середовище розробки програм RadAsm IDE 

(http://www.oby.ro/rad_asm/). 
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2 ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ РОЗРОБКИ 

2.1 Склад асемблерів Microsoft Macro Assembler 

Асемблери являють собою набір програм і допоміжних файлів, які 

дозволяють отримувати різноманітні програмні модулі для певної процесорної 

архітектури і середовища (підсистеми виконання) операційної системи. Основу 

будь якого асемблера складають транслятор і компанувальник. 

Транслятор (асемблер) – програма для перетворення вихідного тексту 

(коду) програми в об’єктний файл (код), що містить машинні коди команд 

мікропроцесора. Компанувальник (редактор зв’язків, лінкер) – програма для 

перетворення об’єктного файлу (коду) в програмний модуль, який може 

виконуватися в середовищі певної підсистеми виконання операційної системи. 

Основу Microsoft Macro Assembler (MASM) складають транслятори 

ml.exe та/або ml64.exe, компанувальник link.exe і компілятор ресурсів rc.exe 

(див. далі). Всі вище перераховані та інші програмні засоби асемблерів 

традиційно являють собою консольні додатки з інтерфейсом командного рядка, 

що не завжди виявляється зручним. Роботу з консольними додатками в 

зручному графічному інтерфейсі забезпечує інтегроване середовище розробки 

(англ. Integrated Development Environment, IDE) RadAsm. 

2.2 Склад і етапи розробки проекту 

При розробці програмного забезпечення використовують термін проект, 

під яким зокрема розуміють набір пов’язаних поміж собою текстових і 

бінарних файлів. Мінімальний проект програми на асемблері може складатися з 

єдиного файлу з вихідним текстом програми. Традиційно цей файл має 

розширення «asm».  

До складу проекту також можуть входити файли з розширеннями «inc» і 

«mac», що підключаються до вихідного тексту за допомогою директив include. 

Розширення цих файлів, узагалі кажучи, не має особливого значення, але 

традиційно mac-файли містять так звані макровизначення, а inc-файли – це так 

звані заголовні файли, що містять опис типів, прототипів, структур, констант, 
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процедур, даних тощо. Окрім власних файлів з макровизначеннями і 

заголовних файлів, проект може використовувати також стандартні заголовні 

файли та файли з макровизначеннями MASM. 

При розробці програм з використанням елементів графічного інтерфейсу 

ОС Windows до складу проекту, як правило, також входять так звані файли 

ресурсів. Файли ресурсів являють собою текстові файли з розширенням «rc», 

що містять спеціальні директиви опису використовуваних програмою елементів 

графічного інтерфейсу, зрозумілі компілятору ресурсів. Мову опису ресурсів 

знати корисно, однак на практиці для розробки файлів ресурсів широко 

використовуються програмні засоби підтримки так званого візуального 

програмування – редактори ресурсів. 

Файли ресурсів можуть посилатися на бінарні (двійкові) файли іконок, 

курсорів, шрифтів, і т.і. За допомогою компілятора ресурсів файли ресурсів і 

бінарні файли на які вони посилаються, перетворюються у бінарні файли з 

розширенням «res», які в подальшому використовується компанувальником при 

складанні проекту.  

У деяких випадках (як правило, під час створення програмних модулів 

відмінних від звичайних «ехе»-файлів) для складання проекту компанувальник 

потребує ще деякої додаткової інформації, яка міститься у так званому файлі 

визначення програмного модуля. Це текстовий файл з розширенням «def», що 

містить зрозумілі компанувальнику спеціальні директиви, які керують його 

роботою. Ім’я def-файлу передається компанувальнику за допомогою 

спеціальних параметрів командного рядка. 

Рисунок 2.1 демонструє етапи розробки проекту у вигляді граф-схеми.   
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Рисунок 2.1 

2.3 Структура вихідного тексту програми для асемблеру MASM 

Вихідний текст додатку 32-розрядної ОС Windows NT для Microsoft 

Macro Assembler (MASM32, ml.exe) має наступний вигляд:  

.386 | .486 | .586 | .686 | .386p | .486p | .586p | .686p 

[.387] 

[.mmx] 

[.xmm] 

.model flat [, c | stdcall] 

[option опція] 

……………… 

[include [<шлях>\]ім’я.inc] 

………………………………………. 

[includelib [<шлях>\]ім’я.lib] 

………………………………………. 

[<макровизначення>] 

[.stack розмір] 

[.const] 
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[<директиви визначення та ініціалізації даних (констант)>] 

[.data] 

[<директиви визначення та ініціалізації даних>] 

[.data?] 

[<директиви визначення даних і резервування пам’яті>] 

.code 

[<визначення підпрограм>] 

<точка входу>: 

[<код>] 

ret 

[<визначення підпрограм>] 

end <точка входу> 

В квадратні дужки [] взято не обов’язкові елементи, а символом «|» 

позначено операцію «виключне або». 

Компіляція ресурсів: 

RC.EXE /I"C:\masm32\Include" "ProjectName.rc" 

Трансляція:  

ML.EXE /c /Cp /nologo /I"C:\masm32\Include" "ProjectName.asm" 

Компонування: 

LINK.EXE /SUBSYSTEM:CONSOLE /RELEASE /LIBPATH:"C:\masm32\Lib" 

"ProjectName.obj" "ProjectName.res"  

Вихідний текст додатку 64-розрядної ОС Windows NT для Microsoft Macro 

Assembler (ml64.exe) має наступний вигляд: 

[option опція] 

……………… 

[include [<шлях>\]ім’я.inc] 

………………………………………. 

[includelib [<шлях>\]ім’я.lib] 

………………………………………. 

[<макровизначення>] 
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[.const] 

[<директиви визначення та ініціалізації даних (констант)>] 

 [.data] 

[<директиви визначення та ініціалізації даних>] 

[.data?] 

[<директиви визначення даних і резервування пам’яті>] 

.code 

[<визначення підпрограм>] 

main proc 

[<код>] 

ret 

main endp 

[<визначення підпрограм>] 

end 

Компіляція ресурсів: 

RC.EXE /I"C:\masm64\Include" "ProjectName.rc" 

Трансляція:  

ML64.EXE /c /Cp /nologo /I"C:\masm64\Include" "ProjectName.asm" 

Компонування: 

LINK.EXE /ENTRY:main /LIBPATH:"C:\masm64\Lib" /MACHINE:X64 /NOLOGO 

/SUBSYSTEM:CONSOLE  "ProjectName.obj" "ProjectName.res" 

3 ПРОГРАМНА МОДЕЛЬ БАЗОВОГО ПРОЦЕСОРА 

У якості базової моделі процесора ми розглядаємо мікропроцесори з 

архітектурою Intel64 (але не IA-64!) компанії  Intel та сумісні з ними 

мікропроцесори з архітектурою AMD64 компанії AMD. Інші назви x64, x86-64, 

IA-32-EM64T є синонімами Intel64/AMD64. Під програмною моделлю 

мікропроцесора розуміють його організацію з погляду можливостей 

програмування. Складової програмної моделі мікропроцесорів представлені на 

наступному рисунку 
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Рисунок 3.1 

3.1 Режими роботи 

Від режиму роботи процесора залежить інтерпретація усіх інших 

складових програмної моделі, окрім хіба що типів оброблюваних даних.  

Рисунок 3.2 відображає режими роботи Intel64 у вигляді графа. Стрілки на 

графі показують можливості перемикання процесору з одного режиму в інший 

(без врахування апаратного скидання). 

 

Рисунок 3.2 

Архітектура Intel64 розширила попередню архітектуру IA-32 новим 

режимом IA-32e.  Усі нові можливості Intel64 доступні тільки в «довгому» 64-

бітному режимі, інакше Intel64 ідентичний IA-32.  В  подальшому, якщо окремо 

не зазначено режим, то все що ми будемо розглядати, переважно 

стосуватиметься захищеного режиму архітектури IA-32 або під режиму 

сумісності режиму IA-32e архітектури Intel64. 
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3.2 Типи оброблюваних даних 

3.2.1 Апаратно підтримувані типи даних 

Підтримувані типи даних обумовлюються розрядністю апаратних 

складових мікропроцесора. Апаратно (на фізичному рівні) мікропроцесор 

підтримує наступні типи даних:  

1) Байт. 

2) Слово = 2 байти = 16 біт. 

3) Подвійне слово = 2 слова = 4 байти = 32 біта. 

4) Зчетверене слово = 2 подвійні слова = 4 слова = 8 байт = 64 біта. 

5) Подвійне зчетверене слово = 2 зчетверених слова = 4 подвійні слова = 

8 слів = 16 байт = 128 бітів 

Більші ніж байт типи даних, прийнято ділити на більш дрібні складові, 

відповідно до схеми на наступному рисунку 

 

Рисунок 3.3 

У деяких випадках розподілу піддаються й байти. Біти 7-4 називають 

старшим напівбайтом або тетрадою, а біти 3-0 відповідно молодшим 

напівбайтом або тетрадою. 

3.2.2 Логічна інтерпретація апаратних типів даних 

Мікропроцесор дотримується принципу байдужності до цільового 

призначення даних й «апаратно підтримувані» означає те, що послідовності біт 
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зазначених вище розмірів можуть брати участь у якості операндів виконуваних 

мікропроцесором операцій. Про те, що позначають оброблювані послідовності 

біт, процесор не здогадується і йому це байдуже. 

Логічна інтерпретація типів даних  програми й результатів її роботи 

важлива для розроблювача/користувача й він може їх трактувати в такий 

спосіб: 

1) Цілий тип зі знаком – двійкове значення зі знаком, розміром 8, 16, 32 

або 64 біта подане у додатковому коді (7, 15, 31 або 63-й біт 

знаковий): 

а) 8-розрядне ціле – від –128 до +127; 

б) 16-розрядне ціле – від –32 768 до +32 767; 

в) 32-розрядне ціле – від –2 147 483 648 до 2 147 483 647; 

г) 64-розрядне ціле – від –263 до +263–1 

2) Цілий тип без знака – двійкове значення без знака, розміром 8, 16, 32 

або 64 біта: 

а) 8-розрядне без знакове ціле – від 0 до 255; 

б) 16-розрядне без знакове ціле – від 0 до 65 535; 

в) 32-розрядне без знакове ціле – від 0 до 4 294 967 295; 

г) 64-розрядне без знакове ціле – від 0 до 264–1; 

3) Символьний тип – двійкове значення розміром 8 або 16 біт, що являє 

собою код символу в певній кодовій таблиці: 

а) символ в байтовому кодуванні (cp1251, KOI-8, ISO 8859-5 і.т.і); 

б) символ у двох байтовому кодуванні (Unicode); 

4) Двійково-десятковий тип 

а) не паковане двійково-десяткове число – байтове подання десяткової 

цифри від 0 до 9. 

б) паковане двійково-десяткове число являє собою подання відразу 

двох десяткових цифр від 0 до 9 в одному байті. Кожна цифра 

зберігається у своєму напівбайті. 

5) Покажчик на пам'ять: 
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а) 16-ти розрядний; 

б) 32-розрядний; 

в) 48-розрядний; 

г) 64-розрядний; 

6) Типи даних математичного співпроцесора. 

7) Типи даних MMX. 

8) Типи даних ХММ. 

3.2.3 Директиви визначення даних і резервування пам’яті 

Для визначення значень змінних простих типів в секції ініціалізованих 

даних .data і секції констант .const використовується конструкція виду 

[ім’я змінної] Директива  Значення 

Ім'я змінної довжиною до 247 символів a–z, A–Z, 0–9, «@», «_» «$» «?» і 

не повинно починатися із символу цифри 0–9. 

Таблиця 3.1 Директиви визначення даних і резервування пам’яті 

Д
и
р
ек
ти
в
а 

Р
о
зм

ір
, б

ай
т  

Синонім 

(аліас) 

 

Призначення  

BYTE 8-розрядне без знакове ціле від 0 до 255, 

символ в байтовому кодуванні 

 

DB 

 

1 

SBYTE 8-розрядне ціле від –128 до +127 

WORD 16-розрядне без знакове ціле – від 0 до 65 535, 

символ у двох байтовому кодуванні 

 

DW 

 

2 

SWORD 16-розрядне ціле від –32 768 до +32 767 

DWORD 32-розрядне без знакове ціле від 0 до 4294967295, 

32-розрядний покажчик на пам'ять 

SDWORD 32-розрядне ціле від –2147483648 до 2147483647 

 

 

DD 

 

 

4 

REAL4 коротке 32-бітне дійсне число FPU від 10-38 до 10+38  

DF 6 FWORD 48-розрядний покажчик на пам'ять 
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QWORD 64-розрядне без знакове ціле від 0 до 264–1, 

64-розрядний покажчик на пам'ять,  

SQWORD 64-розрядне ціле від –263 до +263–1 

 

 

DQ 

 

 

8 

REAL8 довге 64-бітне дійсне число FPU від 10-308 до 10+308 

TBYTE паковане двійково-десяткове число DT 10 

REAL10 розширене 80-бітне дійсне число від 10-4932 до 10+4932 

 

 Значення ініціалізації може задаватися як безпосереднім значенням 

(тобто числом/константою), так і виразом, побудованим з використанням 

символьних імен інших об’єктів програми і операторів асемблера.  

Для визначення масивів з елементів простих типів в секції ініціалізованих 

даних .data і секції констант .const використовується конструкція виду 

[ім’я масиву] Директива  Значення1, Значення2,…, ЗначенняN 

Визначення рядків символів в секції ініціалізованих даних .data може 

виконуватися у вигляді масивів байтів/слів або з використанням операторів «' '» 

чи «” ”». 

Для визначення в секції ініціалізованих даних .data і секції констант .const 

масивів з однаковими значеннями елементів або рядків з одного і того самого 

символу використовується конструкція виду 

[ім’я]  Директива  Кількість DUP (Значення) 

Резервування пам’яті під подальше розміщення даних простих типів, 

масивів з елементів простих типів і рядків символів в секції не ініціалізованих 

даних .data? відрізняється від їх визначення в секції ініціалізованих даних .data і 

секції констант .const лише тим, що значення ініціалізації завжди позначається 

символом «?». 

За допомогою директиви TYPEDEF на основі апаратно підтримуваних 

типів даних і відповідних їм директив визначення даних і резервування пам’яті 

можна визначати нові типи.  

Приклад 3.1 Використання директив визначення даних і резервування 

пам’яті та директиви TYPEDEF 
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.386 

.model flat , stdcall 

bool   typedef SBYTE 

char   typedef SBYTE 

unsigned_char typedef BYTE 

signed_char typedef SBYTE 

__short  typedef SWORD 

unsigned_short typedef WORD 

__int   typedef DWORD 

signed_int  typedef SDWORD 

unsigned_int typedef DWORD 

__int8         typedef BYTE 

__int16  typedef WORD 

__int32  typedef  DWORD 

__int64  typedef  QWORD 

signed_int64 typedef  QWORD 

unsigned_int64   typedef  QWORD 

long   typedef  SDWORD 

unsigned_long typedef  DWORD 

float   typedef  REAL4 

double  typedef  REAL8 

long_double typedef  REAL8 

long_long  typedef  __int64 

.const 

pi   double 3.14159265358979323846264338328 

Message  unsigned_char “Це незмінний рядок”, 0 

.data 

Var_1  BYTE  10 

Var_2  SBYTE  -10 

Var_4  WORD  -10 

Var_5  SWORD  1010b 

Var_6  DWORD  0Ah 

Array_1  BYTE  1, 2, 3, 4, 5, 6 
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Array_1_type = type Array_1 

Array_1_size = $-Array_1 

Array_1_length = ($-Array_1)/type Array_1 

Array_2  WORD 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Array_2_type = type Array_2 

Array_2_size = sizeof A2rray_2 

Array_2_length = lengthof Array_2 

Array_3  DWORD Array_1_type, Array_1_size, Array_1_length 

   DWORD type Array_2, sizeof Array_2, lengthof Array_2 

Array_4  DWORD 4 DUP (-1) 

Matrix1  BYTE  1, 2, 3 

   BYTE  4, 5, 6 

   BYTE  7, 8, 9 

ch_1   BYTE  '1' 

ch_2   BYTE  "А" 

ch_3   char  'Я' 

Str_1   BYTE  ‘12345’ 

Str_2   char  “12345” 

Str_3   BYTE  ‘1’, ‘2’, ‘3’, ‘4’, ‘5’ 

Str_4   BYTE  49, ‘2’, 33h, “45” 

Str_5   WORD ‘1’, ‘2’, ‘3’, ‘4’, ‘5’   ; UTF-16LE 

Str_6   BYTE  ‘1’, 0, ‘2’, 0, ‘3’, 0, ‘4’, 0, ‘5’, 0 ; UTF-16LE 

Str_7   SBYTE 8 DUP (“*”) 

Addr_1  DWORD Array_2 

.data? 

Var_7  __int64  ? 

Array_5  __int16 ?, ?, ?, ?, ? 

Array_6  BYTE 4*1024 DUP (?) 

Matrix2  BYTE 3 DUP ( 3 DUP (?)) 

Str_8   BYTE 1024 DUP (?) 

.code 

start: ret 

end start 
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 Дамп секції .data цього прикладу має наступний вигляд: 

Address  Hex dump                    ASCII 

00404000 0A F6 F6 FF 0A 00 0A 00  | ........ 

00404008 00 00 01 02 03 04 05 06  | ........ 

00404010 01 00 02 00 03 00 04 00  | ........ 

00404018 05 00 06 00 01 00 00 00  | ........ 

00404020 06 00 00 00 06 00 00 00  | ........ 

00404028 02 00 00 00 0C 00 00 00  | ........ 

00404030 06 00 00 00 FF FF FF FF  | ........ 

00404038 FF FF FF FF FF FF FF FF  | ........ 

00404040 FF FF FF FF 01 02 03 04  | ........ 

00404048 05 06 07 08 09 31 C0 DF  | .....1.. 

00404050 31 32 33 34 35 31 32 33  | 12345123 

00404058 34 35 31 32 33 34 35 31  | 45123451 

00404060 32 33 34 35 31 00 32 00  | 23451.2. 

00404068 33 00 34 00 35 00 31 00  | 3.4.5.1. 

00404070 32 00 33 00 34 00 35 00  | 2.3.4.5. 

00404078 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A  | ******** 

00404080 10 40 40 00 00 00 00 00  | .@@..... 

00404088 00 00 00 00 00 00 00 00  | ........ 

................  .... .... .... .... .... .... .... ....  | ........ 

На прикладі цього дампу ще раз зазначимо, що мікропроцесор бачить 

дані як послідовність байтів в лінійному діапазоні адрес. Про те, що позначають 

байти цієї послідовності, мікропроцесор не здогадується – він не розрізняє меж 

даних і не бачить їх типів. Мінімальною одиницею даних, яку може адресувати 

(до якої може звернутися) мікропроцесор є байт. Будь-який байт може бути 

оброблений окремо навіть якщо він є складовою частиною даних іншого 

(більшого) типу. 
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3.3 Склад, розрядність і призначення регістрів 

Рисунок 3.4 відображає склад і розрядність регістрів Intel64 

 

Рисунок 3.4 

В підрежимі сумісності режиму IA-32e,  в реальному і захищеному 

режимі склад і розрядність регістрів Intel64 співпадає з IA-32: 

 

Рисунок 3.5 

 Регістри FPU, MMX та XMM будуть розглядатися в наступному семестрі, 

а до системних і машинно-специфічних регістрів ми повернемося коли в цьому 

виникне потреба. Вивчення інших регістрів почнемо з регістрів загального 

призначення. 
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3.3.1 Регістри загального призначення 

Рисунок 3.6 відображає структуру регістрів загального призначення 

Intel64, а  Рисунок 3.7 – IA-32. 

 

Рисунок 3.6 

 

Рисунок 3.7 

Схематичне подання регістрів загального призначення на рисунках 

вимагає деяких пояснень. По-перше, на рисунках відображені символічні імена 

регістрів, які використовуються в якості операндів машинних команд при 

записі їхніх мнемонічних позначень у програмах, а по-друге, рисунки 

відбивають також і внутрішню структуру регістрів. 
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Рисунок 3.7, наприклад, показує, що мікропроцесор IA-32 має вісім 32-х 

розрядних регістра з іменами EAX, EBX, ECX, EDX, EBP, ESI, EDI, ESP. 

Молодші 16 біт кожного з регістрів EAX, EBX, ECX, EDX мають власні імена 

AX, BX, CX, DX, BP, SI, DI, SP і можуть використовуватися як самостійні 

регістри. Крім цього, молодші (7-0) і старші (15-8) біти регістрів AX, BX, CX, 

DX також мають власні імена, що надає ще вісім байтових регістра AL, AH, BL, 

BH, CL, CH, DL і DH, які можуть використовуватися як окремий апаратний 

ресурс для маніпуляцій з байтами даних. 

Таким чином, фактично кожний з регістрів ЕАХ, ЕВХ, ЕСХ, EDX являє 

собою чотири регістри – два байтових, один дво байтовий і один чотирьох 

байтовий, а кожний з регістрів EBP, ESI, EDI, ESP являє собою два регістри – 

один дво байтовий і один чотирьох байтовий. 

Про призначення окремих регістрів або груп регістрів ми поговоримо 

пізніше при розгляді системи команд процесора. Будемо поки що вважати, що 

кожен з регістрів ми можемо використовувати коли завгодно й як завгодно, що 

з точки зору процесора стосовно РЗП цілком правильно, але на практиці може 

приводити до логічних помилок у програмуванні. 

3.3.2 Сегментні регістри 

Сегментні регістри CS, DS, SS, ES, FS, GS являють собою той апаратний 

ресурс, що використовується для розподілу й керування пам'яттю. Значення в 

сегментному регістрі називається селектор і воно визначає (не дорівнює!) 

базову адресу секції (сегмента), і в якій власне секції (коду, стека, даних?) 

перебуває об'єкт в пам'яті. При виділенні пам'яті програмі, операційна система 

завантажує значення селекторів у відповідні сегментні регістри: в CS – для 

секції коду, в DS – для секції даних, в SS – для секції стека, в ES, FS й GS для 

додаткових і спеціальних секцій. 
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Стек (stack)

XX XX XX ������

XX XX XX ������

XX XX XX �����
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XX XX XX ������

XX XX XX ������

XX XX XX ������

XX XX XX ������
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Рисунок 3.8 

Для адресації команд у секції коду використовується регістр RIP 

(Instruction Pointer register) – регістр-покажчик команд. Завжди, у будь-який час, 

RIP містить адресу машинної команди програми, що підлягає виконанню 

мікропроцесором. Початкове завантаження RIP при старті програми 

виконується засобами операційної системи. Початкове значення RIP 

визначається розробником програми (мітка start секції .code), а наступні зміни 

RIP автоматично виконуються самими мікропроцесором після виконання 

кожної машинної команди. 

Апаратну підтримку структури стеку, організованого згідно з принципом 

LIFO, забезпечує регістр RSP (Stack Pointer register) – регістр-покажчик 

верхівки стеку. Завжди, у будь-який час, RSP містить поточну адресу верхівки 

стеку, за якою команди для роботи зі стеком виконують читання і запис даних. 

Початкове значення RSP встановлюється операційною системою при старті 

програми, а наступні зміни RSP автоматично виконуються самими 

мікропроцесором в результаті виконання команд для роботи зі стеком. 

На відміну від коду, доступ до якого виконується послідовно команда за 

командою, та стеку, доступ до якого виконується згідно з принципом LIFO, 

доступ до даних виконується довільно, тобто мікропроцесор не може знати до 
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яких даних буде звернення наступного моменту, отже і спеціально виділеного 

регістра для зберігання адреси «наступних» даних немає. 

3.3.3 Регістр стану і управління  

Регістр RFLAGS є впорядкованою послідовністю ознак або прапорців, що 

визначають стан обчислюваного процесу в кожен момент часу. Значення 

прапорців формується автоматично при виконанні команд, частина прапорців 

може встановлюватися програмно, тобто відповідною командою, або апаратно 

– при настанні певної події в системі. Стан деяких прапорців RFLAGS впливає 

на поведінку процесора при виконанні команд. 

При описі алгоритмів машинних команд обов’язково зазначається як 

команда впливає на стан регістру RFLAGS, та/або як стан RFLAGS впливає на 

поведінку процесора при виконанні команд. Найбільш «популярні» прапорці 

зазначено в наступній таблиці.  

Таблиця 3.2  Призначення RFLAGS (вибірково)  

Прапор біт Зміст і призначення 

CF 

Прапор переносу 

 (Carry Flag) 

0 1 – арифметична операція зробила перенос зі 

старшого (знакового) біта результату, 0 – переносу не 

було 

PF 

Прапор паритету 

 (Parity Flag) 

2 1 – 8 молодших розрядів результату (для операнда 

будь-якого розміру) містять парне число одиниць,  

0 – 8 молодших розрядів результату містять непарне 

число одиниць 

ZF 

Прапор нуля (Zero 

Flag) 

6 1 – результат операції нульовий, 0 – ненульовий. 

SF 

Прапор знака 

 (Sign Flag) 

7 Встановлюється рівним старшому (знаковому) біту 

результату операції 
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OF 

Прапор 

переповнення 

 (Overflow Flag) 

11 1 – у результаті операції відбувається перенос в 

старший (знаковий) біт результату, або позика з 

нього, 0 – не відбувається. 

 

3.4 Способи адресації операндів машинних команд 

3.4.1 Загальна структура машинної команди 

Машинна команда являє собою закодовану за певними правилами 

послідовність байт, що містить у самому загальному випадку вказівку 

мікропроцесору про вид виконуваної операції, місце розташування операндів і 

результату. Спрощено структура машинної команди може бути представлена як 

Операційна частина Адресна частина 

 

Операційна частина містить код операції (КОП), що визначає вид 

елементарних машинних дій (додавання, логічне множення, пересилання і.т.і), 

що будуть виконуватися мікропроцесором, а адресна частина команди містить 

інформацію про місце розташування операндів і результату. 

При записі програми на асемблері використовуються мнемонічні 

позначення (мнемоніки) машинних команд із зазначенням набору операндів 

кожної команди. Для відокремлення одне від одного операндів машинної 

команди використовується символ «,» (кома). Мнемоніка визначає КОП, а набір 

операндів – адресну частину. 

Мнемоніка  

Мнемоніка операнд 

Мнемоніка операнд1 , операнд2 – команди основної групи 

Мнемоніка операнд1 , операнд2 , операнд3 

На першому місці в командах основної групи розміщується так званий 

операнд-приймач, а на другому – операнд-джерело: 

Мнемоніка  операнд-приймач , операнд-джерело 
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Алгоритм виконання таких команд полягає в наступному: 

операнд-приймач ◄═ операнд-приймач ○ операнд-джерело 

Виконується операція, позначена символом «○» над операнд-приймач і 

операнд-джерело і результат розміщується в операнд-приймач. 

3.4.2 Місце знаходження операндів машинних команд 

Операнди машинних команд можуть бути розташовані: 

1) В місці, що неявно визначається кодом операції команди. 

2) Безпосередньо в коді машинної команди. 

3) В регістрах загального призначення. 

4) У сегментних регістрах. 

5) У пам'яті. 

6) У стеку (пам'яті). 

7) У портах вводу/виводу. 

8) У стеку арифметичного співпроцесору. 

9) У ММХ-регістрах. 

10) У ХММ-регістрах. 

Здається неможливим розглядати способи завдання й адресацію 

операндів машинних команд окремо від самих машинних команд. На прикладі 

команди MOV ми зможемо продемонструвати більшість способів адресації 

операндів машинних команд. 

Мнемоніка MOV приймач, джерело 

Призначення Пересилання даних між регістрами або регістрами й пам'яттю, 

завантаження в регістри або в пам’ять безпосередніх значень 

Алгоритм Виконує копіювання значення операнда «джерело» в операнд 

«приймач» 

RFLAGS У переважній більшості випадків не впливає 

 

Повний опис операндів команди MOV, так само як і деяких інших, займе 

не одну сторінку. За повним описом команд краще звернутися до оригінальної 
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документації Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manuals 

(http://www.intel.com/products/processor/manuals/) або скористатися наведеним 

списком літератури. 

Можна сформулювати три простих правила (з яких існують виключення), 

дотримання яких позбавить певною мірою від синтаксичних помилок в 

командах основної групи: 

1. Операнди повинні бути однакового розміру, або лівий операнд повинен 

бути не меншого розміру ніж правий. 

2. Обидва операнди не можуть розміщуватися в пам’яті. 

3. Лівий операнд не може задаватися безпосереднім значенням (константою, 

числом). 

3.4.3 Регістрова й безпосередня адресація 

Регістрова й безпосередня адресація являють собою найпростіші й 

інтуїтивно зрозумілі способи адресації, які й адресацією назвати важко. У 

випадку регістрової адресації операнд в адресній частині машинного коду 

команди задається кодом (адресою) регістра в якому він розташований. При 

записі команди у вигляді мнемонічного позначення асемблера операнди 

задаються ім'ям регістра. При безпосередній адресації операнд задається 

безпосереднім значенням (тобто числом/константою), або виразом, 

побудованим з використанням символьних імен інших об’єктів програми і 

операторів асемблера. Транслятор повинен бути здатний обрахувати вираз на 

етапі трансляції після чого він також буде числом/константою. Операнд 

розміщується в адресній частині машинного коду команди і є її складовою 

частиною. Наприклад,  

mov al,bl    mov al,100 

mov ax,si    mov ax, 101010101010101b 

mov eax,esi   mov eax, 0BE2F70h 

mov ebp,esp   mov ecx, sizeof array / type array 
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Для зберігання безпосереднього операнда в адресній частині коду 

команди виділяється поле відповідної довжини, тому такі команди при довгих 

операндах мають довгий машинний код. 

3.4.4 Адресація операндів у пам’яті  

У загальному випадку адреса операнда у пам’яті зазначається у вигляді 

виразу Selector : [ Base Index* Scale Displacement ]+ +  у якому квадратні дужки 

«[ ]» і символ «:» позначають спеціальні адресні операнди. 

В підрежимі сумісності режиму IA-32e, в реальному і захищеному режимі 

Base, Index, Scale і Displacement можуть бути наступними 
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Рисунок 3.9 

Зміщення (Displacement) може бути 8/16/32-розрядним числом 

(im8/im16/im32). Рисунок 3.10 демонструє узагальнену схему адресації IA-32. 
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Рисунок 3.10 

Якщо ESP або EBP використовуються в ролі базового регістра, то 

селектор сегмента береться мікропроцесором за замовчуванням з регістра SS, у 
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всіх інших випадках – з DS. Тому ім'я сегментного регістра можна не вказувати 

окрім тих випадків, коли потрібно явно адресуватися щодо конкретного 

сегмента. 

Відмінності адресації у довгому 64-бітному режимі Intel64 від адресації 

IA-32 полягає в наступному: 

1. Селектори (сегментні регістри) не використовуються і адреса операнда у 

пам’яті зазначається у вигляді [ Base Index* Scale Displacement ]+ +  

2. У ролі базового (Base) та індексного (Index) регістру додатково можуть 

використовуватися 32-розрядні регістри R8D-R15D. 

3. У ролі базового (Base) регістру можуть використовуватися усі 64-

розрядні регістри загального призначення, а у ролі індексного (Index) – 

усі 64-розрядні РЗП окрім RSP. Одночасне (змішане) використання 32-

розрядних і 64-розрядних регістрів не припустимо. 

4. Можливо використання адресації [ RIP Displacement ]+ з 32-х розрядним 

Displacement, яке при додаванні до RIP знаково розширюється до 64-х біт. 

Всі способи адресації операндів у пам’яті  є окремими випадками 

загальної схеми Selector : [ Base Index* Scale Displacement ]+ + . Будь яка адреса 

формується вибором відповідного елемента в множинах «Base», «Index», 

«Scale» і «Displacement». Наприклад, для IA-32 (Рисунок 3.9) отримуємо 

наступні типи адресації: 

а) mov eax,var_1  – пряма; 

б) mov eax,[ebx]   – базова; 

в) mov eax,[ebx+1]  – базова зі зміщенням; 

г) mov eax,[esi*4]  – індексна з масштабуванням; 

д) mov eax,[esi*4+1] – індексна з масштабуванням і зміщенням; 

е) mov eax,[ebx+esi] – базово-індексна; 

ж) mov eax,[ebx+esi+2] – базово-індексна зі зміщенням; 

з) mov eax,[ebx+esi*4] – базово-індексна з масштабуванням; 

и) mov eax,[ebx+esi*4+1] – базово-індексна з масштабуванням і 

зміщенням. 
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3.5 Система команд процесору 

При описі синтаксису машинних команд використовуються спеціальні 

позначення для операндів: 

• imm – безпосередній операнд (число); 

• r – будь-який регістр загального призначення; 

• m – операнд у пам'яті; 

• Sreg – сегментний регістр; 

• rel – відносний адресний операнд; 

• moffs – змінна простого типу; 

Опис синтаксису машинних команд часто вимагає вказівки розмірності 

операндів, і у цьому випадку використовуються наступні позначення: 

• imm8, imm16, imm32, imm64 – безпосередній операнд, для розміщення 

якого потрібно 8/16/32/64 біта; 

• r8 – AH, AL, BH, BL, CH, CL, DH, DL, BPL, SPL, DIL, SIL, R8L–R15L; 

• r16 – AX, BX, CX, DX, BP, SP, SI, DI, R8W–R15W; 

• r32 – EAX, EBX, ECX, EDX, EBP, ESP, ESI, EDI, R8D–R15D; 

• r64 – RAX, RBX, RCX, RDX, RBP, RSP, RSI, RDI, R8–R15; 

• ac – акумулятор AL, AX, EAX, RAX (крім деяких випадків це просто r або 

r8, r16, r32, r64); 

• m8, m16, m32, m64, m128 – операнд заданого розміру у пам'яті; 

• rel8/rel16/rel32/rel64 – відносний адресний операнд заданого розміру; 

• moffs8/moffs16/moffs32/moffs64 – змінна простого типу заданого розміру; 

• ptr16:16/ptr16:32/ptr16:64 – покажчики на пам’ять;  

• m16:16, m16:32, m16:64 – покажчики на пам’ять, розташовані у пам'яті 

m16&32, m16&16, m32&32, m16&64 – операнд у пам’яті, що складається 

з окремих частин заданого розміру. 

При вивченні системи команд процесора їх зручно розподілити на 

декілька груп (Рисунок 3.11) і розглядати окремо по групах. 
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Рисунок 3.11 

Кожна наступна група команд зображених на рисунку в порядку зліва 

направо розширюватиме наші можливості щодо програмування процесору. 

3.5.1 Команди загального призначення 

 

3.5.1.1 Команди пересилання, завантаження і обміну 

Група команд пересилання і обміну надзвичайно важлива, бо робота з 

мікропроцесором без більшої частини команд цієї групи стає неможливою. Ці 

команди дозволяють завантажувати операнди з пам’яті для їх подальшої 

обробки і зберігати результати в пам’яті, переміщувати значення поміж 

регістрами і пам’яттю,  працювати зі стеком і адресами. 

 

Рисунок 3.12 

3.5.1.1.1 Команди пересилання 

C основною командою пересилання MOV ми познайомилися раніше при 

розгляді способів адресації операндів машинних команд. Знайомство з  

командами MOVSX і MOVZX логічніше відкласти до розгляду групи 
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арифметичних команд, а знайомство із групою команд CMOVcc – до розгляду 

команд передачі керування. 

3.5.1.1.2 Команди обміну 

Мнемоніка XCHG операнд1 , операнд2 

Призначення Обмін умісту регістрів, регістрів і комірок пам’яті  

Алгоритм На місці операнд1 розміщується операнд2, а на місці операнд2 

розміщується операнд1 

Операнди r–r, r–m, m –r 

RFLAGS не впливає 

Приклад  

.data 

X db 10h 

Y db 20h 

1)    2)      3) 

mov al,X   mov ax,word ptr X  mov al,X 

mov ah,Y   xchg  al, ah   xchg  al, Y 

mov X,ah   mov word ptr X, ax  xchg  al, X 

mov Y,al 

У першому випадку використовується чотири команди і чотири звертання 

до пам’яті  не залежно від розташування операндів у пам’яті.  У другому 

випадку задача вирішилася за три команди при двох звертаннях до пам’яті, 

користуючись тим, що операнди розміщено у сусідніх комірках. У третому 

випадку використовується три команди при трьох звертаннях до пам’яті не 

залежно від розташування операндів у пам’яті. 

Мнемоніка BSWAP операнд 

Призначення Доступ до старшого слова/подвійного слова в 32/64-регістрі 

Алгоритм Обертає порядок байт операнда 

Операнди r32, r64 

RFLAGS не впливає 
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